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Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць 
наперед 
Прсв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими приступати 
при кожній Святій Літургії 
Сповідь – щонеділі і в свята, в часі Святої Літургії, а також за 
приватним зверненням 
Вінчання – просимо повідомляти шість місяців наперед 
Єлеопомазання – просимо зголошувати завчасно не тільки у 
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби 

  
«Сьогодні у світі існує спокуса позбутися всього, 
що святе...» - с. Луїза Цюпа під час ХІІІ 
Генеральної асамблеї Синоду Єпископів 
 
 
«Катехиза – це не тільки передавання доктрини, а й 
особистий стосунок, тому катехити насамперед мусять 
самі зустрітися з Христом, щоб нести Його до інших; 
вони повинні особисто відповісти на Його заклик»,- 
сказала с. Луїза Цюпа, СНДМ, заступник голови   
Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ, що є серед 
експертів ХІІІ Генеральної асамблеї Синоду Єпископів, 
в інтерв’ю для радіо «Ватикан». 
 
   Сестра Луїза розповіла також і про виклики, які 
ставить сьогодні нова євангелізація перед 
катехитичною сферою. На її переконання, катехити, 
передусім, мають намагатися зустрітися з живим 
Христом, з Євангелієм, яке особисто промовляє до 
кожної людини; вони повинні давати вірогідне, палке і 
жваве свідчення життям, бо «це Добра Новина, яку 
треба звіщати в наші часи». «Разом із тим вони 
покликані відповісти на заклик плекати довіру, який 
посилає Церква і до якого запрошує Христос – і це 
посланництво треба здійснювати вже сьогодні. Треба 
нести живого Христа, щоб катехиза була не тільки 
розповіддю про історичні події, а й свідченням життя, 
що випливає із власного досвіду зустрічі з воскреслим 
Христом», - прокоментувала експерт ХІІІ Генеральної 
асамблеї Синоду Єпископів. 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

4 Bellwoods Avenue 
Toronto, Ontario, M6J 2P4 
tel.: 416-504-4774 
fax.:416-504-8428 
оffice@saintnicholas.ca  
www.saintnicholas.ca 
 

Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 

6:30 – Утреня (о. Р. Лобай ) 
8:00 – Св. Літургія (о. О.Качур )               
9:30 – Св. Літургія (о. О.Качур  ) 
11:30 – Св. Літургія (о. Р.Лобай ) 
 6:00в. – Св. Літургія (о. Р. Лобай ) 
                           Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
6:00в.  –  Св. Літургія  

Будні 
9:00 –  Св. Літургія 
                         Середа 

6:00     – Mолитовний День 
 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 
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Церква існує, щоб євангелізувати. Папа 
Бенедикт XVI з нагоди відкриття Синоду 
Єпископів про нову євангелізацію.  

 
Тема нової євангелізації відповідає актуальним 
напрямним життя Церкви та всіх її членів, а цю 
перспективу підсилює Рік віри, який розпочнеться 11 
жовтня, в 50-ту річницю початку Другого Ватиканського 
Собору. На звернув увагу Папа Бенедикт XVI на початку 
проповіді, виголошеної у неділю, 7 жовтня 2012 р., під 
час Служби Божої на площі Святого Петра у Ватикані, 
якою відкрито ХІІІ Загальну Звичайну Асамблею Синоду 
Єпископів, тема якого «Нова євангелізація для 
передавання християнської віри». З Вселенським 

Архиєреєм співслужили Синодальні Отці, а також 
єпископи з Іспанії та Німеччини, адже того дня Єпископ 
Риму проголосив Учителями Церкви двох святих, що 
походять зі згаданих країн. Це – святий Іван Авільський 
та свята Гільдеґарда Бінґенська. 
«Церква існує щоб євангелізувати, – зазначив Бенедикт 
XVI. – Вірні наказові Господа Ісуса Христа, Його учні 
пішли по всьому світу, щоб звіщати Добру Новину, 
засновуючи усюди християнські громади. З часом вони 
стали добре організованими Церквами з великим 
числом вірних». Папа пригадав різні етапи «оновленого 
євангелізаційного динамізму», що проявився під час 
євангелізації англосакських, слов’янських народів, 
поширення Євангелія в Африці, Америці Азії та Океанії. 
«Також й у наші часи Святий Дух пробудив у Церкві 
новий запал для звіщення Доброї Новини, новий 
духовний та душпастирський динамізм, найзагальнішим 
вираженням та авторитетним імпульсом якого був 
Другий Ватиканський Собор», – зазначив Святіший 
Отець, додаючи що цей динамізм має дві «гілки»: 
проповідь між тими, хто ще не прийняв благовісті, та 
нова євангелізація, скерована до осіб, які, отримавши 
Хрищення, віддалилися від Церкви та занедбали 
християнське життя. Саме цій другій і присвячене 
синодальне зібрання, яке шукатиме способи для того, 
що посприяти зустрічі таких людей з Господом, єдиним 
джерелом сенсу існування та миру. 
  

«Однією з основних ідей оновленого імпульсу для 
євангелізації, даного Другим Ватиканським Собором, є 
загальне покликання до святості, яка стосується всіх 
християн», – вів далі Бенедикт XVI, додаючи, що саме 
святі є головними діячами євангелізації в усіх її 
різновидах. «Святість, – сказав він, – не знає 
культурних, соціальних, політичних та релігійних 
бар’єрів. Її мова, що є мовою любові та істини, 
зрозуміла всім людям доброї волі та наближує їх до 
Ісуса Христа, невичерпного джерела нового життя». 
У цьому контексті Святіший Отець звернув увагу на дві 
постаті, які сьогодні були зачислені до грона Учителів 
Церкви. Святий Іван Авільський, що жив у XVI столітті, 
був знавцем Святого Письма, обдарованим палким 
місіонерським духом. Він умів поєднувати глибоке 
молитовне життя та апостольську діяльність. Свята 
Гільдеґарда, важлива жіноча постать ХІІ століття, 
зробила важливий внесок у зростання Церкви свого 
часу, цінячи дари, отримані від Бога, уміло ними 
послуговуючись. 
Біблійні читання під час цього богослуження заторкнули 
тему подружжя. За словами Папи, Боже слово запрошує 
нас краще усвідомити важливу дійсність, що «подружжя 

саме в собі становить Євангеліє, Добру Новину для 
сьогоднішнього світу», адже єдність чоловіка та жінки, 
їхнє «ставання одним тілом» в плідній та нероздільній 
любові, є «знаком, який послідовно та промовисто 
говорить про Бога», особливо з огляду на те, що в 
регіонах давньої християнської традиції подружжя 
переживає кризу. І це, – зазначив Папа, – не випадково, 
бо подружжя тісно пов’язане з вірою, «існує очевидний 
взаємозв’язок між кризою віри та кризою подружжя». 
Ось чому християнське подружжя покликане бути не 
лише об’єктом нової євангелізації, але і її активним 
діячем. 
Бенедикт XVI закликав вірних у молитвах поручати 
синодальне зібрання Богові, за заступництвом святих 
великих євангелізаторів, між якими він згадав 
блаженного Івана Павла ІІ, а особливо, просити 
заступництва Пречистої Діви Марії, Зорі нової 
євангелізації. 

  
 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                        
о. Олег Качур – 416-901-2640                                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 
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BMSc(Hon), (UWO,London,ON)
DMD,(�cGill Universit, Montreal)

ATELIER IVAAN
The original art of Ivaan Kotulsky

789 Dupont Street Toronto M6G 1Z5
416.593.0811

atelierivaan.com

   L Y N E T T
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               F U N E R A L H O M E
Proudly Serving Catholic Families since 1914

3299 Dundas Street West
(1 Block East of Runnymede)

416-767-1176

Paul Chumak, J.D., Q.C.
Barrister-at-Law

����������������o Criminal Law

���������������������� Driving Offences
2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto 

(at Rnnymede)
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524

416-839-4179
416-259-8533

5359 DUNDAS ST.WEST,UNIT 204

416-233-0333
eatonvilledental@gmail.com
www.eatonvilledental.com


